
חדשות קבוצת משקי הקיבוצים

משבר הקורונה והנחיות ההתגוננות המחמירות מפני הנגיף משפיעים דרמטית על הכלכלה הגלובלית, על כלכלת 
כל מדינה בנפרד, על העסקים הפרטיים, וכפועל יוצא על התנהלות המשפחה והפרט. חוסר הידיעה כמה זמן תימשך 
ברחבי  והכלכלי  האישי  הביטחון  לתחושת  מוסיפים  לא  שאחרי"  "היום  ייראה  ואיך  עלינו,  שנכפתה  הזו  המציאות 

המדינה, וגם אצלנו במגזר ההתיישבותי. 
כחלק מהמגזר העסקי אנו מתמודדים עם קשיים שמזמן לנו המצב הנוכחי. למרות זאת, חשוב לנו למצוא דרכים 

לסייע ככל יכולתנו לקיבוצים, לחברים והתושבים בהם. 
ריכזנו עבורכם - קיבוצים וחברים בקיבוצים ובמושבים - מספר שירותים חדשים שפיתחנו במסגרת עזרתנו למאבק 

בקורונה. אתם מוזמנים לבחון אותם. לדעתנו יש בידם לעזור לצלוח בשלום את המצב החדש אליו נקלענו.  

ולחדשות בהרחבה:

מבזק זה מכיל מידע שיווקי

לכל החברים:

הקורונה מכניסה אותנו לבידוד, אבל זה לא אומר שצריך להיות בודדים. בכדי שכולנו נוכל להיות 
 ,Anagal מעודכנים, אפליקציית )יישומון( 'מקומי' בבעלות משותפת של משקי הקיבוצים וחברת
נפתחה לשימוש חינמי לכולם, לתקופת החירום, גם לקיבוצים, על כלל חבריהם ותושביהם בכל 
אותם קיבוצים המנויים על המערכת, וגם לקיבוצים שאינם נמנים על לקוחות 'מקומי' או שמנויים 

על מערכות מסרי קהילה אחרות. אין צורך להתנתק ממערכת קיימת!
המערכת המותאמת לימי קורונה מאפשרת הוצאה וקבלת הודעות, ניהול מערכי החירום, הזמנת 

משלוחים מחדר האוכל או כלבו, תאום בייביסיטר, ועוד.
 http://mekome.net/corona :פרטים נוספים בקישור הבא

מערכת ההזמנות עלתה לאוויר באופן מזורז מאוד, כפעולה יוזמת של 'מקומי', אשר נתנה מענה 
מושלם לתקופת הקורונה בפרט. פיצ'ר ההזמנות מחדר האוכל והכלבו באויר כשבוע בלבד ועד כה 
הצטרפו עשרות מערכות כאלו בחדרי האוכל השונים ובתי הכלבו והצרכניות וביום נתון, מדווחות 

למערכת מאות רבות של הזמנות. 
בעת הזו בה עבור רבים היציאה מהבית מחייבת התארגנות מיוחדת, וכשמערכות המשלוחים של 
יש חשיבות לאפשר לכלבו  רשתות השיווק פועלות בעומס גדול ומאחרות בהעברת המשלוחים, 

הקיבוצי לספק שירותים עד בתי החברים בכלל והמבוגרים בפרט.

מימון* 
לקיבוצים: סיוע במימון לקרן עזרה הדדית בקיבוץ 

בכספי  בעבר  מאשר  שימושים  ליותר  יידרשו  קיבוצים  המתהווה  הכלכלית  במציאות  להערכתנו, 
הלוואות  להעמדת  נערכים  פיננסים"  "משקי  באמצעות  הקיבוצים   משקי  הדדית.  לעזרה  הקרן 
לקרנות הסיוע בקיבוץ שיזדקק לכך. תנאי ההצעה הבסיסית הם הלוואה בסך של עד 500,000 ₪ 
אשר יופקדו לחשבון ייעודי השייך לקרן עזרה הדדית, בריבית פריים+ 2.5%   לתקופה של עד 5 

 naama@mishkei.co.il שנים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשקי פיננסים

לחברים: הלוואות לכל מטרה בתנאים המותאמים לחברי הקיבוצים
משקי פיננסים מציעה הלוואות לכל מטרה במספר מסלולים אטרקטיביים:

מסלול הלוואה לכל מטרה  - עד 100,000 ₪, עד 60 תשלומים חודשיים, ללא תפיסת מסגרת 	 
אשראי, ללא ערבים וללא בטחונות, אפשרות לסילוק מוקדם ללא קנסות.

לינק כניסה לתחילת התהליך:
https://www.blender.co.il/getLoan?p=kibutz&gvv=3

מסלול הלוואה עם גרייס - 3 חודשים: 	 
תשלומים חודשיים מוקטנים ב-3  חודשים ראשונים.	 
ההחזר החודשי בתקופה זו יכלול את הריבית והפרשי ההצמדה על הריבית.	 
ביתרת התקופה תשולם ההלוואה באופן רגיל - קרן, ריבית והפרשי הצמדה.	 
ריבית -פריים+4.5%	 

לינק כניסה לתחילת התהליך:
https://www.blender.co.il/getLoan?gvv=3&p=miskeicorona

מסלול הלוואה לחברי מועדון "משקארד" 	 
על 	  יעלה  לא  מקסימלית  הטבה  )סכום  חשבוננו  על  ריבית(   + )קרן  ראשונים  תשלומים   2

2,000 שקלים(.
פרטים נוספים באתר משקארד.

*  אין לראות במסמך זה התחייבות למתן הלוואה. התנאים המחייבים יהיו התנאים שיכללו בהסכם 
ההלוואה בין הצדדים.

משקארד:  מוצרים והצעות למחזיקי כרטיס המועדון  

לתקופה  רלוונטיים  ושירותים  מוצרים  לקוחותיהם  עבור  עדכנו  משקארד,  הצרכנות  במועדון 
ביקוש  ניתן למצוא מגוון מוצרי חשמל להם   www.meshekard.co.il הנוכחית. באתר המועדון 
גבוה בימים אלה, ביניהם מחשבים ניידים, מקפיאים וטלוויזיות במחירים נוחים; כמו כן הורחב תחום 
הלמידה המקוונת וקורסים דיגיטליים לכל המשפחה בעשרות תחומי עניין, ספרים דיגיטליים ועוד. 
בנוסף, ניתן למצוא פתרונות מוזלים למשלוחי אוכל ממסעדות, מרשתות המזון, מגוון סוגי מסיכות 
לתקופה הנוכחית ועוד. אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר באמצעות אתר המועדון ובעמוד הפייסבוק 

של משקארד.      

תקשורת פנים בשעת חירום:

התקשורת הפנימית בקיבוץ רואה עומס רב היום, אחרי מעבר הקיבוץ להתנהלות בחירום והימצאות 
החברים והילדים בבית לאורך היום והלילה, כהמלצת משרד הבריאות. השהייה בבית מביאה עימה 
להתיישבות  נס"ר  חברת  ובסלולר.  באינטרנט  המקוונת  בתקשורת  בשימוש  משמעותית  עלייה 
פועלת עם רישיון משרד התקשורת, ממשיכה לתת מענים לאנשי התקשורת בקיבוצים, ועונה על 
הצרכים הנובעים מהמצב המיוחד. חשוב לדעת - החברות להן רישיון מפ"א )מפעיל פנים ארצי( הן 
בזק והוט אשר מחויבות להגיע לכל מקום ויש להן אישור לעבוד גם במצב חרום. כדי למנוע תקלות, 
ציידנו את איש התקשורת בקיבוץ באישור "משק חיוני לשעת חרום" בקיבוצו. צוות הצח"י המקומי 

ייתן 'גב' ועזרה במקרה הצורך.
הפרטיות  הגנת  על  דגש  לשים  ממליצים  אנחנו  אלה,  בימים  מידע:  ואבטחת  הפרטיות  הגנת 
ואבטחת המידע. לצערנו, יש כבר לא מעט גורמים שמנסים לנצל את המצב ו"להפיל בפח" אנשים 
תמימים, באמצעות שיחת טלפון או הודעת מייל ולשאוב מהם פרטים אישיים כגון, מספר חשבון 
בנק, כרטיס אשראי ו/או להחתימם על התחייבות או למכור להם מוצב פיקטיבי. אנחנו ממשיכים 
לעבוד במרץ על החומר של הקיבוצים שכבר נמצאים בעבודה, כמו גם לקבל מקיבוצים נוספים 
שעדין לא נכנסו לנושא ומקדמים חתימה על ההצעה שקיבלו מאיתנו. קיבוצים נוספים שעדין לא 

פעלו בנושא מוזמנים לפנות אלינו להתקדמות ומידע מפורט.

עד כאן הפעם. 
אנחנו מאחלים בריאות טובה לכל אחת ואחד מכם, חג פסח שמח וחזרה 

מהירה לשגרה הברוכה.  

שלכם, 
קבוצת משקי הקיבוצים

www.mishkei.co.il
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